
UCHWAŁA NR III/12/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U.z 2018 r.,poz. 994)oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia
działalności w zakresie:

a) kultury,

b) kultury fizycznej i sportu,

c) pomocy społecznej,

d) ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie handlu, 
gastronomii, bankowości oraz w zakresie usług medycznych,

2) grunty zajęte pod cmentarze oraz posadowione na nich budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 190/XXXVII/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009 r. 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Piława Górna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski
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UZASADNIENIE

Celem podjęcia uchwały jest aktualizacja przepisów i nowelizacja zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Piława Górna. Nowelizacja dotyczy zapisu, o wyłączeniu
ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na prowadzenie
działalności handlowej, gastronomicznej, bankowej oraz medycznej podatników
podejmujących tę działalność w nieruchomościach wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszego
projektu uchwały.
Zapis ten pozwoli na zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo powstałego obiektu
sportowego – hali, poza powierzchniami wynajętymi na wyżej wymienione działalności.

Mając na uwadze, że do zadań własnych gminy należy między innymi zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu, zmniejszenie
obciążeń podatkowych od gruntów i budynków oraz budowli zajętych na prowadzenie
zadań z tego zakresu powinno zwiększyć dostępność do urządzeń i usług sportowych
szerszej grupie społeczeństwa poprzez przeznaczenie uwolnionych w ten sposób środków
na organizację imprez masowych.
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